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Jak wszyscy wiemy, święta Bożego Narodzenia tuż tuż, więc z tej okazji chcielibyśmy Wam złożyć  
najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim zdrowia, teraz jest ono bardzo ważne, pogody ducha, 
czerpania radości  z nabywanych doświadczeń. Mamy nadzieję, że nadchodzący rok będzie lepszy niż 
poprzedni. Drodzy Nauczyciele, nie traćcie cierpliwości do nas (wiemy, że to nie jest takie łatwe), cieszcie 
się każdego dnia i z uśmiechem przekraczajcie progi szkoły. My jako uczniowie starajmy się o większy 
zapał do pracy oraz mobilizację do podejmowania nowych działań. 
         

Redakcja Kurierka 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Witajcie! 

W dzisiejszym numerze  wywiad z moją siostrą Natalią, - 

stypendystką  burmistrza. 

-Natalko, jak się z tym czujesz? 

-Bardzo się cieszę.  Nigdy bym nie pomyślała, że spotka mnie taki zaszczyt. 

-Jak to osiągnęłaś?  Przecież nie uczysz się aż tak dużo i masz czas na swoje hobby i spotkania   z 

przyjaciółmi. 

-Cała tajemnica tkwi w tym, że na lekcjach jestem bardzo skupiona i dużo z nich wynoszę. W domu tylko 

utrwalam zdobyte w szkole wiadomości. 

-Twoja działalność nie ogranicza się tylko do nauki. Ostatnio wystąpiłaś w teatrze kieleckim „Kubuś” 

(razem z kolegami i koleżankami z klasy VIII a w projekcie )„Wczytuję sztukę”.  Jakie są Twoje wrażenia? 

-Było to na pewno nowe doświadczenie i duże przeżycie. Miałam okazję dowiedzieć się, jak wygląda teatr 

od strony aktora. Uzyskałam również profesjonalną pomoc od specjalistów, którzy na co dzień występują 

na scenie.  

-To Ty zachęciłaś mnie do dołączenia do redakcji „Kurierka”. Sama działasz w nim od czwartej klasy.            

Jak znalazłaś się w naszej gazetce szkolnej? 

-Zachęciła mnie pani Agnieszka Kowalska i to była ciekawa przygoda , która nadal trwa. Obecnie jestem 

przewodniczącą redakcji, co pozwala mi uczyć się odpowiedzialności za zespół. 

-Jesteś już w ósmej klasie, więc czekają Cię ważne decyzje. Jaką szkołę wybierzesz? 

- Chciałabym kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju. 

Nie wiem jeszcze, jaki profil wybiorę.  

-Dziękuję, za udzielenie wywiadu 

 

         Magdalena Prasałek 

 

 

 



 

 

Drodzy czytelnicy! Przedstawiam Wam nietypowe święta drugiej połowy grudnia☺ 

15 Grudnia – Dzień Herbaty: 

 Pijąc swoją ulubioną herbatę warto zastanowić się nad drogą, jaką 

przebyła, zanim trafiła na nasz stół. Z pewnością była ona długa i 

ciekawa. Organizatorzy tego święta chcą zwrócić uwagę na branżę 

„herbacianą”.  

17 Grudnia – Dzień Rozmów Twarzą w twarz: 

 W dobie najróżniejszych komunikatorów coraz rzadziej rozmawiamy z kimś „twarzą w twarz”. Czy 

da się to jeszcze odwrócić? Spróbujmy chociaż dziś. 

20 Grudnia - Dzień Ryby: 

Święto ma na celu uświadamianie ludzi, że ryby nie są 

przedmiotami i czują ból. Warto więc walczyć o to, żeby ludzie 

obchodzili się z nimi w sposób humanitarny.  

27 Grudnia – Dzień Odpoczynku po Świętach: 

Powiedziałbyś Magia Świąt, wolne od pracy, od szkoły. Jednak człowiek, mimo wszystko jest 

zmęczony, więc mądrzy ludzie wymyślili ten oto dzień. Byle do świąt! 

30 Grudnia – Dzień Serka Wiejskiego: 

Ten twarożek produkowany z mleka krowiego o ziarnistej 

konsystencji ma bogate tradycje i jest popularny na całym świecie. 30 

grudnia, kiedy przejadły nam się już świąteczno-noworoczne 

potrawy, może okazać się prawdziwym wybawieniem. 

 

 

 

A Tobie które święto najbardziej się podoba? 

          

Natalia Prasałek 

 



 

 



 

 

Gorąca karmelowa czekolada 

Czekolada karmelowa to świetny sposób, by „osłodzić” sobie czas oraz rozgrzać się    w  zimowe 

wieczory. Również na poprawę humoru słodycze działają wyśmienicie. Oczywiście wszystkiego należy 

używać  z umiarem ☺ 

Składniki: 

✓ ¾ szklanki mleka 

✓ 1 łyżeczka kakao 

✓ 1-3 kostki czekolady mlecznej 

✓ 3 krówki o smaku karmelowym 

✓ bita śmietana 

✓ posypka 

Aby uzyskać aromatyczną czekoladę przygotuj kakao (3/4 kubka). Do osobnego naczynia włóż 2 

krówki i 1-3 kostki czekolady.  Wszystko zalej odrobiną mleka i rozpuść          w mikrofalówce lub na małym 

ogniu. Następnie przelej zwartość naczynia do wcześniej przygotowanego kakao.   

Powstały napój udekoruj bitą śmietaną i czekoladowymi wiórkami lub inna posypką –             w zależności 

od upodobań smakowych. 

       

Gorący napój najlepiej spożywać w ulubionym kubku przy dźwiękach relaksującej muzyki ☺ 

Magdalena Prasałek 

 



 

 

    

Mamy już grudzień, więc pora nastroić się na świąteczny klimat.  

Przedstawiamy książki, które warto przeczytać w Święta… 

E.T.A. Hoffmann Dziadek do orzechów  

Akcja rozpoczyna się w wigilijny wieczór. Rodzeństwo Klara i Fred co 

roku dostają od ojca chrzestnego ciekawe zabawki. W tym roku 

podarowany dziewczynce dziadek do orzechów okazał się wyjątkowy i... 

zabrał ją do świata baśni i magii.  Książka opowiada o przygodach małej 

Klary w świecie, w którym zabawki ożywają, a księciem ich królestwa zostaje 

tytułowy Dziadek do orzechów.  

C.S. Lewis Lew, czarownica i stara szafa.  

 To słynna powieść C.S. Lewisa, która doczekała się ekranizacji. Czytelnicy 
odkryją w niej magiczny świat, znajdujący  się po drugiej stronie tytułowej szafy. 
Akcja pierwszego tomu „Opowieści z Narnii” rozgrywa się w zaczarowanej, skutej 
lodem krainie. Czworo rodzeństwa trafia do niej przypadkiem  przez drzwi starej 
szafy. Mają stawić czoła Białej Czarownicy. Wielki Lew Aslan przybywa do Narnii 
aby ją wyzwolić.  Czy bohaterom uda się uwolnić Narnię od wiecznej zimy? „Lew, 
Czarownica i stara szafa” to pierwsza część z cyklu „Opowieści z Narnii”. Po jej 
przeczytaniu można sięgnąć po kolejne 6 tomów. 

Charles Dickens Opowieść wigilijna.  

Książka  opowiada o bardzo bogatym i jeszcze bardziej skąpym 

człowieku - Ebenezerze Scrooge’u. W czasie nocy wigilijnej  w jego 

sypialni pojawiają się - jeden po drugim trzy duchy i zabierają go w 

podróż w czasie. Duchy te pokazują mu sceny z jego życia - z przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości. Czy zdąży się zmienić, nim będzie za późno?  

 

Zachęcamy do przeczytania tych książek,  gdy na dworze zimno              

i śnieg… 

 

 

Wybrał Marcin Kolanowski 

 



 

 

Zbliżają się  święta. Aby umilić ostanie chwile oczekiwania, chcę podzielić    się z Wami 

moimi świątecznymi wierszykami. 

 

Nasza piękne polskie święta, 
to jest  radość niepojęta  
 

 
Zaczynamy świętowanie, 
Przy choince kolędowanie  
 
 

Mama piecze ciasta, babcia pierniczki, 
 a ty pod choinką znajdziesz rękawiczki. 

 
Sprzątamy, gotujemy, kupujemy,  
a w święta w końcu odpoczniemy  
 

Teraz zaczyna się czas, 
gdy radio swoimi świątecznymi przebojami 
bawi  nas 

 
 
Barszcz z uszkami, kluski z makiem i pierogi 
Wszystko zjemy, a potem na pasterkę pójdziemy  
 
 

Gwiazdy do okna zagląda, 
Dziecko w niebo spogląda,  
Cała rodzinka jest przy stole zebrana,  
Świątecznie ubrana. 
 

 
Wigilia to jest piękny czas, 
Gdy siedzimy wszyscy w kole  

I mamy bliskich przy stole.     

             

 

 

Magdalena Prasałek 

 



 

Dzisiaj opowiem Wam o moim nowym hobby. Od kilku miesięcy interesuję się 

szyciem. Początkowo robiłam różne rzeczy ręcznie – przy pomocy igły i nitki. W zeszłym 

miesiącu zainwestowałam w mini maszynę do szycia. Nie jest to profesjonalny sprzęt, ale 

kiedy tylko mam chwilę czasu próbuję swoich sił.  

Pierwszą wykonaną przez mnie rzeczą – była poduszka dla mojego pupilka. Kotek wprost 

ją uwielbia.  

Ostatnio udało mi się przerobić dwa swetry,                         

w których już nie chodziłam. Oczywiście stawiam 

dopiero pierwsze kroki w szyciu, więc nie wyglądają one 

idealnie, ale cieszę się, że udało mi się stworzyć cos 

nowego. 

 

A Ty? Masz jakieś hobby, dzięki któremu uda Ci się przetrwać zimowy czas? 

 

                 

Magdalena Prasałek 

 

 



 
Ostatnio u nas w szkole… 

 

Dzień odpoczynku dla zszarganych nerwów 

28 października był dniem, w którym po raz kolejny mieliśmy okazję wzmocnić nasze nerwy, 

rozwinąć z kłębka i nauczyć się radzić    z trudnymi sytuacjami. Ten dzień nietypowo nosi miano 

„Dnia Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów”. O spokojne nerwy i pozytywną atmosferę w szkole 

zadbał tego dnia Mały i Duży Samorząd Uczniowski organizując Dzień Piżamy. Uczniowie na 

przerwie słuchali muzyki relaksacyjnej i odpoczywali na materacach w specjalnie 

przygotowanych kącikach relaksacyjnych. Wszędzie można było przeczytać pozytywne sentencje, 

a starsi uczniowie przeprowadzili w klasach I-III trening neuromięśniowy, który miał na celu 

nauczenie dzieciaków jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami.  

 

Zabawa andrzejkowa 

21 listopada w naszej szkole odbyła się zabawa andrzejkowa. W tym dniu starsze klasy 

odwiedziły oddziały przedszkolne pokazując im różne, ciekawe wróżby. U starszych uczniów                                          

w klasach IV-VIII  wróżby odbywały  się  w klasach. Chociaż  zabawa trwała tylko  2 godziny   i 45 

minut cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczniowie tańczyli, bawili się  i nawiązywali między 

sobą kontakty. W czasie zabawy największe zainteresowanie zdobyła „belgijka” , która  była aż 3 

razy puszczana! Mimo początkowego braku chęci  do zabawy, z czasem wszyscy zaczęli się 

fantastycznie bawić! 

 

 

Tydzień życzliwości 

W dniach od 21 do 25 listopada w szkole został zorganizowany tydzień życzliwości. Celem jego było pokazanie 

uczniom, iż nie tylko w ciągu jednego dnia można być osobą życzliwą. Samorząd wraz z opiekunem przygotowali 

skrzydła anioła, na których miały być wywieszane miłe zwroty, pozdrowienia i podziękowania. Na drzwiach klas 

zostały powywieszane cytaty i różnego rodzaju motta. W tych dniach zachęcaliśmy uczniów do założenia żółtych 

ubrań, mających na celu pokazać świat w optymistycznych barwach.  

 

Mikołajki 

Mikołajki w tym roku wypadły we wtorek.   6 grudnia kojarzy nam się ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Z tej okazji 

zorganizowałyśmy dzień na czerwono. Uczniowie ubrani na czerwono mieli świetny przywilej, a mianowicie brak możliwości 

zapytania przez nauczyciela. Nasi rówieśnicy byli poprzebierani nie tylko w ubrania, ale również w czapki świętego Mikołaja.   

 

        

 

Artykuł przygotowały: Maria Bławat i Izabela Skrok 



 

 

 

 

 

Uczniowie klas ósmych  wraz z opiekunem Panią 

Barbarą Faryś brali udział w projekcje realizowanym 

przez kielecki Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”. Tytuł 

warsztatów nosił nazwę „Wczytuję sztukę”. Nasza 

szkoła otrzymała  fragment utworu pt. „Wróg Ludu” 

Henrika Ibsena. Był to dramat przedstawiający 

problemy demokratyczne dzisiejszych czasów. 

 

Kolejno 15 i 16 

listopada zostaliśmy zaproszeni w progi teatru. 15 listopada 

odbyła się generalna próba. Oczywiście, poprzedzało ją wiele 

godzin spędzonych w szkole na szlifowaniu naszych 

umiejętności oraz poprawianiu drobnych usterek. 

 Mogliśmy z bliska  zobaczyć na czym polega praca aktora, 

poznać elementy scenografii, dowiedzieć się wielu ciekawych 

rzeczy na temat świateł, kurtyny czy dźwięku. 

16 listopada można było obejrzeć efekty naszej ciężkiej pracy. 

Bardzo zestresowani weszliśmy na scenę, ale jak tylko zaczęliśmy 

grać wszystkie złe emocje nas opuściły. Cały występ się udał z 

czego jesteśmy usatysfakcjonowani. 

  

Dziękujemy Panu 

reżyserowi  Krzysztofowi 

Galosowi,  który włożył wiele pracy w przygotowanie nas do 

pierwszego poważnego spektaklu.  Aktorzy: Pan Michał 

Olszewski i Pani Ewa Lubacz bardzo nas wspierali i trzymali 

za nas kciuki. Oczywiście, nasza Pani polonistka, również 

przyczyniła się do tak wspaniałych rezultatów projektu. 

 

Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję spotkać się w tak przyjaznym gronie              

i nabyć nowego doświadczenia.  



 

Natalia Prasałek 

 

 

 

 

Są święta Bożego Narodzenia.  

Nagle Jasiu przychodzi do mamy i mówi:  

-Mamo, choinka się pali.  

-Synku, nie mówi się "pali" tylko "świeci".  

Po chwili Jasiu znów przychodzi:  

-Mamo, a teraz firanka się świeci. 

 

 

Święty Mikołaj czyta listy od dzieci. Otwiera jeden: 

”Mikołaju, Mikołaju, czyś Ty z lasu, czyś Ty z ...” 

- Eee, to czytałem, myśli Mikołaj i wyrzuca list do kosza. 

Otwiera   następny: 

”Mikołaju nasz, dużo paczek masz, jak Cię ładnie ...” 

- Eee, to już znam. Otwiera następny: 

”Witaj Święty Mikołaju. Pisze do Ciebie Zosia Kowalska, lat pięć. Proszę, Mikołaju, nie wyrzucaj tego 

listu i doczytaj go  do końca.    A najlepiej przeczytaj dwa razy. Mikołaju, to nie spam, to realny 

sposób na zarobienie pieniędzy”. 

 

                            

  Pani pyta dzieci, kim chciałyby zostać, gdy dorosną.                                                           

Prawie wszystkie chcą być biznesmenami, aktorami, kosmonautami.                                       

Tylko Jasio oświadcza, że będzie Świętym Mikołajem. 

- A to czemu? - pyta zdziwiona pani. 

- Bo będę pracować jeden dzień w roku ... 

  

 

          

   zredagowała: Wiktoria Piątek 
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-Hmm…  nie wiem co mam robić, nudzi mi się! 

-Może ułóż rym! 

-Nie, moje pomysły ulatniają się tak szybko 

jak dym. 

W dodatku nie mam talentu do wierszyków, tylko ty masz do 

tego dryg. 

-Niepotrzebny jest talent! 

Wystarczy chęć, spróbuj ułożyć rymów, 

choćby pięć! 

Dalej! Ja mówię pierwszy wyraz,   a ty drugi: 

-koc  

-noc 

-kotek  

-młotek 

-oczęta 

-święta 

Widzę że świetnie sobie radzisz. 

-To rzeczywiście nic trudnego. 

Może teraz ty spróbujesz ? 

 

 

Zasady konkursu: 

 

Do 5.01.2023r. do godziny 10:55 ułóż i przynieś do biblioteki swoją 

świąteczną rymowankę (od 4 do 6 wersów). Najciekawsze propozycje zostaną 

nagrodzone punktami dodatnimi. Zachęcamy do udziału w konkursie . 
 

 


